
                    
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

               Víťaz 473, 082 38 Víťaz  
   051-7916235  vitaz@rimkat.sk  

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 25. TÝŽDEŇ 2018 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

18.6. Po VÍŤAZ 07:00 ! Féria 
(zelená) 

19.6. Ut VÍŤAZ 18:00 
Za ZBP  deti a zamestnancov MŠ 

Féria 
(zelená) 

20.6. St OVČIE 18:00 
Za ZBP rodiny Ondriašovej 

Féria 
(zelená) 

21.6. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
+ Martin, Rudolf a František Uliční  

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, 
spomienka 

(biela) 

22.6. Pia 

OVČIE 17:00 
+Ján, Apolónia, Alžbeta, 
 Anton a Alojz Baranovci 

VÍŤAZ 18:00 
+ Bibiana Kandráčová 

Féria 
(zelená) 

 
Nočná adorácia od 21.00 – 22.00 

23.6. So 

VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
Za ZBP Bohuznámej rodiny 

 
VÍŤAZ 15:30 

Sobáš: O. Šuster – N. Kráľová 

Panny Márie v sobotu,  
ľubovoľná spomienka 

 (biela) 
 

sobašná omša je z nasledujúcej 
nedele 

24.6. Ne 

VÍŤAZ 7:30  
+ Valent a Helena Sabolovci 

OVČIE 09:00 
Poďakovanie za púť  

a za sprievodcov vo Sv. Zemi 
VÍŤAZ 10:30 

Za farnosť 

NARODENIE SV. JÁNA 
KRSTITEĽA,  

slávnosť 
(biela) 

 
požehnanie aut po sv. omši 

o 09.00 - Ovčie  
o 10.30 – Víťaz  

 
*ďalšie oznamy na druhej strane... 
 
 
 



 
 
Spolu:  

• Plánovaný spoločný výlet už pobirmovaných je naplánovaný   
o na 30. júna v sobotu do Tatier.  
o Zapisujte sa v sákrestii kostola, aby sme vedeli či objednať autobus.  
o Bližšie info bude upresnené.  

• Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční  
o 23. júna 2018 v sobotu  
o v kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke – Živčákovej,  
o pri príležitosti 160. výročia lurdských zjavení.  
o Autobus pôjde z Víťaza od kostola a v Ovčí spred Obecného úradu, 

 ráno 4.30.  
 Je ešte 5 miest voľných. 

• Požehnanie  aut bude  
o na budúcu nedeľu 24.6. po sv. omši  

 v Ovčí o 09.00  
 vo Víťaze o 10.30 pred kostolom. 

• Na budúci piatok 22.6. bude  
o nočná adorácia 21.00 – 22.00.  
o Pozývam všetkých, riešiť svoje problémy v modlitbe pred Kristom v adorácii. 

 
• OHLÁŠKY - sobáš 23. júna 2018 vo Víťaze o 15:30 

o Ondrej Šuster syn rodičov Pavla a Terézie rod. Galdunovej, narodený v Krompachoch, bývajúci 
vo Víťaze a Nikola Kráľová dcéra rodičov Pavla a Heleny rod. Čechovej, narodená v Prešove, 
bývajúca vo Víťaze, ohlasujú sa po prvý a posledný krát.  

o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
o Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 

• Kto ma záujem ísť  
o na sviatok Nenavštívenie Panny Mária do Levoče (pondelok 2.7.),  
o nech sa zapíše do zošita v sákrestii  kostola. 
o v stredu sv. omša nebude. 

 
Ovčie: 
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